
Nelsons Mandela 

Nelsons Mandela, pilnā vārdā Nelsons Rolihlahla Mandela, vārdā 

Madiba (dzimis 1918. gada 18. jūlijā, Mvezo, Dienvidāfrika - miris 2013. gada 

5. decembrī, Johannesburgā), bija melnādains nacionālists un pirmais 

Dienvidāfrikas melnādainais prezidents (1994–1999). Viņa sarunas 1990. gadu 

sākumā ar Dienvidāfrikas prezidentu. F. W. de Klerku palīdzēja izbeigt valsts 

aparteīda rasu segregācijas sistēmu un ieviesa mierīgu pāreju uz vairākuma 

varu. Mandela un de Klerks par viņu centieniem 1993. gadā kopīgi saņēma Nobela prēmiju par 

mieru.             

 Nelsons Mandela bija Madiba klana galvenā Henrija Mandela dēls. Pēc tēva nāves Nelsons 

atteicās no prasības vadīt klanu un vēlējās kļūt par advokātu. Viņš apmeklēja Dienvidāfrikas 

Pamatiedzīvotāju Loledžu (vēlāk Harē Forta Universitāte) un studēja jurisprudenci Vitvotersandas 

Universitātē; vēlāk viņš nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu, lai kļūtu par juristu. 1944. gadā viņš 

pievienojās Āfrikas Nacionālajam kongresam (ANC), melno atbrīvošanās grupai, un kļuva par tās 

vadītāju.            

 1952. gadā Johannesburgā ar savu paziņu ANC vadītāju Oliveru Tambo, Mandela izveidoja 

Dienvidāfrikas pirmo melno tiesību praksi, kas specializējās lietās, kas izrietēja no aparteīda pēc 

1948. gada. Tajā pašā gadā Mandelam bija svarīga loma, uzsākot 

kampaņu pret Dienvidāfrikas likumiem, kasnoteica, lai nebaltie 

cilvēki nēsātu dokumentus (pazīstamus kā caurlaides, caurlaides 

grāmatas vai uzziņu grāmatas), kas atļauj viņu klātbūtni apgabalos, 

kurus valdība uzskatīja par “ierobežotiem”. ”(ti, parasti rezervēts 

baltajiem iedzīvotājiem). Kampaņas ietvaros viņš ceļoja pa visu 

valsti, mēģinot atbalstīt nevardarbīgus protestēšanas līdzekļus pret 

diskriminējošajiem likumiem. 1955. gadā viņš bija iesaistīts 

Brīvības hartas izstrādē - dokumentā, kurā Dienvidāfrika tika 

aicināta uz naciālu sociāldemokrātiju.       

 Mandelas pretparteīda aktivitāte padarīja viņu par biežu valsts iestāžu mērķi. Pēc 

neapbruņotu melnādainu dienvidāfrikāņu slaktiņa, ko policijas spēki veica Šarpevillā 1960. gadā, un 

pēc ANC aizlieguma Mandela atteicās no nevardarbīgās nostājas un sāka aizstāvēt sabotāžas 

pasākumus pret Dienvidāfrikas režīmu. 5. augustā Mandelu arestēja pie ceļa apstājas Natālā; pēc tam 

viņam piesprieda piecu gadu cietumsodu. 1963. gada oktobrī ieslodzīto Mandelu un vairākus citus 

vīriešus tiesāja par sabotāžu, nodevību un vardarbīgu sazvērestību. Mandelas runa, kurā viņš atzina 

dažu viņam izvirzīto apsūdzību patiesumu, bija klasiska brīvības aizstāvēšana un tirānijasizteikšana 

(Viņa runa izpelnījās starptautisku uzmanību un atzinību) .1964. gada 12. jūnijā viņam piesprieda 

mūža ieslodzījumu, gandrīz izvairoties no nāvessoda.      

 Visā ieslodzījuma laikā Mandela saglabāja plašu atbalstu starp Dienvidāfrikas 

melnādainajiem iedzīvotājiem, un viņa ieslodzījums kļuva par cēloni 

starptautiskajai sabiedrībai, kas nosodīja aparteīdu. 1990. gada 11. 

februārī Dienvidāfrikas valdība prezidenta de Klerka vadībā atbrīvoja 

Mandelu no cietuma. Neilgi pēc atbrīvošanas Mandela tika izvēlēts 

par ANC prezidenta vietnieku; viņš kļuva par partijas prezidentu 

1991. gada jūlijā. Mandela vadīja ANC sarunās ar de Klerku, lai 



izbeigtu aparteīdu un panāktu mierīgu pāreju uz neracionālu demokrātiju Dienvidāfrikā. 

 1994. gada aprīlī Mandela vadītais ANC uzvarēja pirmajās Dienvidāfrikas vēlēšanās ar 

vispārēju vēlēšanu tiesībām, un 10. maijā Mandela tika zvērināts kā valsts pirmās daudznacionālās 

valdības prezidents. Viņš 1995. gadā izveidoja Patiesības un Samierināšanas komisiju (PSK), kas 

izmeklēja cilvēktiesību pārkāpumus aparteīda apstākļos, un viņš ieviesa mājokļu, izglītības un 

ekonomikas attīstības iniciatīvas, kas paredzētas valsts melnādaino iedzīvotāju dzīves līmeņa 

uzlabošanai. 1996. gadā viņš pārraudzīja jaunas demokrātiskas konstitūcijas pieņemšanu. Mandela 

atkāpās no amata ANC 1997. gada decembrī.       

 Pēc aiziešanas no amata Mandela aizgāja no aktīvās 

politikas, taču saglabāja spēcīgu starptautisku klātbūtni kā miera, 

izlīguma un sociālā taisnīguma aizstāvis, bieži izmantojot 1999. 

gadā izveidotā Nelsona Mandela fonda darbu.  

 Dienvidāfrikas atbrīvošanas līderis sniedza svarīgu mācību, 

kad viņš veica miermīlīgu aparteīda beigas: ir iespējams būt 

lieliskam politiķim un lieliskam cilvēkam vienlaikus. Sniedzot savu 

veco ienaidnieku, viņš novēlēja savai tautai likuma varu, vārda 

brīvību, brīvas un godīgas vēlēšanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karloss Filipe Ximenes Belo  

 

 

Domingos Vaz Filipe un Ermelinda Baptista Filipe piektais bērns Karloss Filipe Ximenes Belo 

dzimis Vailakamas ciematā netālu no Vemasse, Portugāles Timoras ziemeļu krastā .  

Viņa tēvs, skolotājs, nomira divus gadus pēc Belo dzimšanas. Viņa bērnības gadi tika pavadīti katoļu 

skolās Baucau un Ossu, pirms viņš devās uz Dare nepilngadīgo semināru ārpus Dili , kuru pabeidza 

1968. gadā.  

No 1969. līdz 1981. gadam, izņemot praktiskās apmācības periodus (1974–1976) Austrumtimorā. 

un Makao Belo bija Portugālē un Romā, kur, kļuvis par Salēziešu biedrības biedru vņš studēja 

filozofiju un teoloģiju, pirms 1980. gadā tika ordinēts par Džakartā priesteri. 1981. gadā atgriezies 

Austrumtimorā, Belo kļuva par skolotāju uz 20 mēnešiem un vēlāk uz diviem mēnešiem Fatumacas 

Salēziešu koledžā.  

Pēc Martinho da Costa Lopes atkāpšanās 1983. gadā Karloss Filipe Ximenes Belo tika iecelts 

par Dili diecēzes apustulisko administratoru , kļūstot par Austrumtimoras baznīcas vadītāju un tieši 

atbildīgu pāvesta priekšā. 1989. gada 6. februārī viņš tika iesvētīts par Lorija titulēto bīskapu.  

Tēvs Belo bija izvēle no Vatikāna Pro Nuncijs in  un Indonēzijas vadītājiem, jo viņa vajadzētu 

padevības, bet viņš nebija izvēle Timoras priesteru, kuri neapmeklēja viņa inaugurāciju. Tomēr tikai 

piecu mēnešu laikā pēc stāšanās amatā viņš katedrāles sprediķī dedzīgi protestēja pret Krarasas 

slaktiņa (1983) nežēlību un nosodīja daudzos Indonēzijas arestus. Baznīca bija vienīgā iestāde, kas 

spēja sazināties ar ārpasauli, tāpēc, paturot to prātā, jaunais apustuliskais administrators sāka rakstīt 

vēstules un veidot kontaktus ārzemēs, neskatoties uz izolētību, ko izraisīja indonēziešu pretestība, un 

lielākās daļas cilvēku pasaule. 

1989. gada februārī viņš rakstīja Portugāles prezidentam, pāvestam un ANO ģenerālsekretāram, 

aicinot uz ANO referendumu par Austrumtimoras nākotni un starptautisku palīdzību 

Austrumtimoriešiem, kuri "mirst kā tauta un tauta ", bet, kad ANO vēstule aprīlī kļuva publiski 

pieejama, viņš kļuva vēl vairāk par indonēziešu mērķi. Šī nestabilitāte palielinājās, kad bīskaps Belo 

savās mājās piešķīra svētnīcu, kā viņš to darīja dažādos gadījumos, jauniešiem, kuri izbēga no Santa 

Kruzas slaktiņa (1991), un centās atklāt nogalināto upuru skaitu. 

Pēc Austrumtimoras neatkarības 2002. gada 20. maijā notikumu spiediens un pastāvīgais stress, ko 

viņš pārcieta, sāka parādīt to ietekmi uz bīskapa Belo veselību. Pāvests Jānis Pāvils 

II pieņēma Dili apustuliskā administratora atkāpšanos no amata 2002. gada 26. novembrī. 

Pēc atkāpšanās bīskaps Belo devās uz Portugāli ārstēties. Līdz 2004. gada sākumam atkārtoti tika 

aicināts atgriezties Austrumtimorā un kandidēt uz prezidenta amatu. Tomēr 2004. gada maijā viņš 

Portugāles valsts vadītajai televīzijai RTP teica , ka viņš neļaus izvirzīt savu vārdu. "Esmu nolēmis 

atstāt politiku politiķu ziņā," viņš paziņoja. Pēc mēneša, 2004. gada 7. jūnijā, Salēziešu biedrības 

rektors Paskāls Čavess no Romas paziņoja, ka bīskaps Belo, atgriežoties pie veselības stāvokļa, 
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uzņemsies jaunu uzdevumu. Vienojoties ar Svēto Krēslu , viņš dotos uz Mozambiku kā misionārs un 

dzīvotu kā Salēziešu biedrības loceklis šajā valstī. 

Bīskapa Belo darbs Austrumtimoras vārdā, kā arī pēc miera un izlīguma tika starptautiski atzīts, kad 

viņam kopā ar Hosē Ramosu-Hortu 1996. gada decembrī tika piešķirta Nobela Miera prēmija. 

Bīskaps Belo šo goda vārdu izmantoja, tiekoties ar Bilu Klintoni. ASV un Nelsons Mandela no 

Dienvidāfrikas. 1995. gadā viņš ieguva arī Džona Hemprija Brīvības balvu no Kanādas cilvēktiesību 

grupas Tiesības un demokrātija . 

8.jūnijā izplatītajā paziņojumā bīskaps Belo sacīja, ka pēc divām tikšanās reizēm 2003. gadā un 

2004. gadā ar Tautu evaņģelizācijas kongregācijas prefektu viņš dosies misijā uz Mozambikas 

galvaspilsētas Maputu diecēzē , kā viņš to vēlējās kopš jaunības. Viņš sāka 2004. gada jūlijā; tajā 

pašā gadā viņam tika piešķirts goda doktors CEU Kardināla Herrera universitātē . 

2011. gada februārī Belo Lisabonas Zinātņu akadēmijā saņēma balvu par 

Gada luzofonisko personību, kuru piešķīra MIL: Movimento Internacional Lusófono . 
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